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Ingyenes

Minden kedves olvasónak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Önkormányzati hírek
Belvíz záró cikk
Csengele Községi Önkormányzat a Területi Operatív
Fejlesztési Projekt keretében sikeresen pályázott 2017 júniusában TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015 azonosítószámon a
„Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztésére
Csengelén”. A kivitelezési munkálatok 2018 márciusában
kezdődtek meg a közbeszerzési eljárás sikeres lezárultát
követően. A projekt megvalósítási szakasza 2018. december
31-ével zárult.
A projekt keretében megvalósult a Petőfi, Árpád, Deák Ferenc
és a Fűzfa utca csatornáinak szintbehozása, rendbetétele,
kialakításra került a település határában a záporvíztározó.
A megvalósult fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák,
tározó, valamint műtárgyak fejlesztésével. Közép-hosszú
távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és
gazdálkodási rendszer kialakítását.

Csengelén ez a szolgáltatás 2007-ben indult. Az azóta eltelt
idő alatt nőtt az ellátottak száma amivel párhuzamosan a
tanyagondnokok számát is emelni kellett. A szolgálat jól
együttműködik a családsegítő szolgálattal, a védőnővel, a
háziorvossal a polgármesteri hivatal munkatársaival is.
Munkája során igyekszik megértőnek és segítőkésznek
lenni.

EÜ záró cikk
Csengele Községi Önkormányzat a Területi Operatív
Fejlesztési Projekt keretében sikeresen pályázott 2017 júniusában TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00011 azonosítószámon az
„Egészségügyi szolgáltató fejlesztésére Csengelén”. A kivitelezési munkálatok 2018 februárjában kezdődtek meg a közbeszerzési eljárás sikeres lezárultát követően. A projekt
megvalósítási szakasza 2018. december 30-ával zárult.
A projekt keretében megvalósult a korábban védőnői szolgálatot ellátó épület teljes felújítása, valamint háziorvosi rendelővel, személyzeti tartózkodókkal, várókkal, vizesblokkokkal történő bővítése. A kibővített épületben így egy
helyen folyik majd tovább a védőnői, illetve a háziorvosi
szolgálat ellátása egy akadálymentesített, megfelelően felszerelt, új eszközökkel ellátott, energetikailag hatékony
környezetben. A pályázatból megújult a rendelők berendezése és eszközállománya a hatékony munkavégzés érdekében.

Tanyagondnoki fórum
2019. február 27-én tanyagondnoki fórumot tartottak a
Faluházban. Bangó Péter, aki hamarosan megszerzi tanyagondnoki végzettségét, köszöntötte a megjelenteket és
beszámolt a tanyagondnoki szolgálatról. Elmondta, hogy

Ezek után Kormányos Sándor polgármester szólt elismerően
a tanyagondnokok munkájáról. Csörszné Zelenák Katalin a
Duna-Tisza Közi Falu- és Tanyagondnoki Egyesület vezetője
a szolgálat fontosságáról beszélt, valamint elmondta, milyen
lehetőségek lesznek arra, hogy a szolgálat minőségén még
javítani tudjanak.
Ezután Tóth Alexandra védőnő, Magony Józsefné a hivatal
munkatársa is a jó együttműködést hangsúlyozta ki, és egy
meghívott vendég is elismerően nyilatkozott a tanyagondnokok munkájáról.
Befejezésül mindenki jóízűen fogyasztotta el az ebédet.
Törköly Ágnes
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Nagy siker a művészeti iskola kürt tanszakán
Idén rendeztek 13. alkalommal Országos Kürtversenyt
Kisújszálláson.
1983 óta (36 éve) háromévente mérettetik meg magukat az
ország legjobb kürtösei a Nagykunság kulturális központjában, Kisújszálláson.
A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola három tanulója
(Balog Bella, Vágó Petra és Katona Veronika) indult az idén
január végén, Szegeden megrendezésre kerülő területi válogatón. Innen ketten, Balog Bella és Vágó Petra nagy örömünkre továbbjutott az országos döntőbe, amit március
8-tól 10-ig rendeztek Kisújszálláson. A 8-18 éves művészeti
iskolás tanulók 4 korosztályban mérettették meg magukat.
A mi növendékeink az igen népes II. korcsoportban indultak.

Az országos megmérettetés első napján déli 12 órakor ünnepélyes keretek közt nyitották meg a rendezvényt, bemutatták az értékelő bizottságot és kisorsolták a sorrendet. Utána
a legkisebbektől a legnagyobbakig, mindenki előadta az első
forduló kötelező és szabadon választott darabját. A második
napon a második fordulóban szintén kettő, a korosztályoknak megfelelő darabot kellett eljátszani. A négy darab előadását három tagú zsűri értékelte igen kemény pontrendszer
alapján. Első, második, harmadik és különdíjjal jutalmazták
a legjobbakat. A zsűri elmondta, hogy a gratuláció már jár
azoknak is, akik ide eljutottak, de legnagyobb örömünkre
Vágó Petra a verseny különdíjában részesült.
Büszkék vagyunk növendékeinkre és teljesítményükre.
Köszönjük szépen Kalmár Gergely tanár úrnak az áldozatos
felkészítő munkát, és Horváth Líviának a türelmes zongorakíséretet.
Czirok Zoltán
iskolaigazgató

Maros Menti Fesztivál
Idén XXI. alkalommal rendeztek Deszken Maros Menti
Fesztivált. Ezen a versenyen több művészeti ágban van a
gyerekeknek lehetőségük szakmai zsűri előtt fellépni, akik
értékelik produkcióikat.
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A csengelei művészeti iskolás tanulók rendszeresen részt
vesznek ezen az eseményen idén sem volt ez másként. A
szólóhangszer kategóriát március 22-én rendezték meg,
melyre Gömöri Balázs növendéke Rózsa Dorina készült nagy
szorgalommal.

Ennek a szorgalomnak meg is lett az eredménye hiszen a
zsűri bronz fokozatottal jutalmazta előadását.
Gratulálunk az elért eredményhez!
Törköly Ágnes

Március 15-i ünnepség
Az Általános Iskolában március 14-én emlékeztek meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseiről. Az
ünnepi műsort a 6. osztályosok Lantosné Horváth Irén felkészítésével adták elő.
A műsor után Longa Istvánné igazgató nő elismerő okleveleket adott át kiemelkedő közösségi munkáért. Most kapták
meg a téli sportversenyek után járó okleveleket és vándorkupákat, illetve a német tantárgyi vetélkedőben jól teljesítő
gyerekek az okleveleiket.
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Óvodai hírek
Farsang
2019. március 2-án rendezte meg jótékonysági farsangját az
óvoda. Az érkező vendégeket szépen feldíszített tornaterem
várta.
A vidám mulatságot Tóth-Andorné Farkas Éva vezető óvónő
nyitotta meg, majd Kormányos Sándor polgármester, aki
mint focidrukker jelent meg, kívánt mindenkinek jó szórakozást!
Az első műsorszám a szülők és gyerekek közös tánca volt.
Ezután a bölcsődések, majd a két óvodás csoport egymás
után adta elő farsangi műsorát. A gyerekeket az óvoda dolgozóinak tánca követte, akik a Mesebeli karnevál című
számra adtak elő egy vidám táncot, megalapozva a jó hangulatot.

A farsangi bulit a Péter&Pán együttes műsora folytatta, akiket a szegedi Somogyi Könyvtár segítségével sikerült meghívni. A két tagú zenekar muzsikájára táncra perdült kicsi és
nagy egyaránt. Aki közben elfáradt, megpihenhetett a büfében, ahol a szülők által készített finom süteményekből és
szendvicsekből fogyaszthatott.
A jó hangulatú rendezvény délután fejeződött be, melyen
mindenki nagyon jól érezte magát.
Az óvoda munkatársai mindenkinek köszönik a segítséget,
akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
rendezvény létrejöjjön.
Törköly Ágnes

XII. Vőfély- és Zenésztalálkozó
Idén XII. alkalommal rendeztük meg a Vőfély- és
Zenésztalálkozót. Március 16-án estére megtelt a faluház
nagyterme és elkezdődött a mulatság.
Nagy Mihály vőfély és Kormányos Sándor polgármester
üdvözölte a vendégeket. Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Farkas Sándor államtitkár úr is, aki szintén köszöntötte a megjelenteket.

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előzõ oldalról)
Ezután polgármester és Nagy Mihály a zenészeknek és a
vőfélyeknek egy-egy üveg borral és egy oklevéllel köszönte
meg részvételüket.
A vacsora elfogyasztása után a deszki Tiszavirág
Néptáncegyüttes szórakoztatta a közönséget, majd a zenekarok felválta húzták a talpalávalót.

fogyaszthatták el a résztvevők, majd aki még bírta, az
tovább sportolhatott.
Molnár Mihály

Csengelei az ország legjobb szobafestő
tanulója
Éjfél körül megérkezett Lagzi Lajcsi is, aki műsorával még
fokozta a már addig is kialakult jó hangulatot. Műsora után
kiválasztották a bál szépét és asszonyát. A bál szépe Torma
Henrietta, a bál asszonya Szaniné Bakacsi Henrietta lett.

Nemrég zajlott le az országos szakma kiváló tanulója verseny, melyen a falunkbéli Zsolnai Balázs is szerepelt festőmázoló-tapétázó szakmában. A kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos szakképző iskola tanulója ezen első helyezést ért el. A
legutóbbi csengelei vőfélytalálkozón Kormányos Sándor polgármester köszöntötte az ifjú tehetséget, és Farkas Sándor
miniszterhelyettes is gratulált a szép eredményhez.
M.M.

Ezután kisorsolásra kerültek a tombolaajándékok. A fődíj
egy két fő részére szóló két személyes gyulai élményutalvány Kistelekre került.
A mulatozás hajnalig tartott, reméljük mindenki jól érezte
magát.
Törköly Ágnes

Csengelei pingpongosok nyerték az
emlékversenyt
2019. március 31-én rendezték meg a faluházban a III.
Kalocsai „Indián” Mátyás emlékversenyt az asztaliteniszezők számára. Csengeléről négy, kiskunmajsáról három páros
vett részt, és volt egy csengelei-szanki páros is.
A vetélkedés két csoportban folyt, és a csoport elsők az
aranyéremért, a másodikok a bronz éremért küzdöttek meg.
A végeredmény:
I. Kovács Attila - Lesták Mátyás (Csengele)
II. Pellikán László - Szőke Péter (Kiskunmajsa)
III. Gyarmati András - Gera Sándor (Kiskunmajsa)
IV. Horváth Zoltán - Dinda Balázs (Kiskunmajsa)
Az eredményhirdetés után Rényi László, a csengelei tollas
testvércsapat szakácsa által készített csülökpörköltet

Munkalehetőség
A Vetter Hungary Kft.
csarnokba keres munkatársakat.
Érdeklődni lehet
személyesen az irodában
vagy telefonon
a 06-62/586-586-os számon.
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90 éves születésnapi köszöntések
Márciusban több csengelei lakos is ünnepelte 90. születésnapját.
Elsőként Tóth-Andor Lajosné Hegedűs Erzsébetet köszöntötte polgármesterünk és a sok jókívánság mellett átadta a
miniszterelnök oklevelét egy csokor virág kíséretében.

Tóth Imréné Németh Jolán is márciusban ünnepelte ezt a
szép kerek évfordulót. Őt Csókási Zoltán alpolgármester és
Dr. Tóth Tibor jegyző köszöntötte e jeles alkalomból, szintén
a miniszterelnök oklevelével és egy csokor virággal.

Budai Ferenc családja körében ünnepelte 90. születésnapját.
Mindhármuknak gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!
Törköly Ágnes

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig,
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig,
kedd, péntek: 9-13-ig
Tóth Alexandra védőnő
Elérhető hétfőtől péntekig 8-16 óráig a 06-30/728-1434-es
telefonszámon
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás kedden 8-10-ig
Várandós tanácsadás kedden 10-12-ig
Polgárőrség: 06-30/6324-196
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Pálnok Erika 62/586-572
polgarmester@csengele.hu
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu
Boriné Dóka Erika, Szarka-Kovács Csilla
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó,
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK, KIFÜGGESZTÉSEK,
KÖZÉRDEKŰ MUNKA, MÉHÉSZET:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika
Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, Tel.: 586-572, munkaugy@csengele.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig
Kornócziné Sisák Mónika
Tel.: 586-573 Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Hulladékudvar nyitva tartás
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidő: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Lakosok!
Oláh Rajmund a NAK-TAN Kft szaktanácsadójaként
egyéni vállalkozók, vállalkozások, őstermelők részére támogatott mezőgazdasági szaktanácsadási szerződés keretein belül szaktanácsadói szolgáltatást
vállalok. A szolgáltatás részét képezi: - gazdálkodási napló vezetése; - kérelembenyújtás és adatszolgáltatás a hivatalok felé; - ellenőrzések esetén
érdekképviselet biztosítása; - tápanyag gazdálkodási terv készítése. A támogatott szaktanácsadás éves
díja 24.786,- Ft + ÁFA. A szerződéskötés érdekében
keressen bizalommal az olah.rajmund@naktan.hu
e-mail címen, illetve a +3670/9045463-as telefonszámon.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következő alkalom: 2019. május 8.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. május 6.

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Állatorvosi ügyelet
2019. május 1-jén és
2019. május 4-én 6 órától
2019. május 6-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2019. május 25-én 6 órától
2019. május 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2019. május 11-én 6 órától
2019. május 13-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2019. június 1-jén 6 órától
2019. június 3-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2019. május 18-án 6 órától
2019. május 20-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/487-4030

Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív munkák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun
József, aki a 06-30/378-0899-es telefonszámon vagy a
jozsikun87@gmail.com e-mail címen elérhető.
A jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása az erdőgazdálkodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellenjegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőtervezett erdőben.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

Ingyenes ruhabörze
A ruhabörzén való révétel regisztrációhoz kötött, melyre
szíveskedjen magával hozni személyigazolványát,
lakcímkártyáját és TAJ kártyáját!

Várunk minden kedves érdeklődőt
2019. április 24-én és 25-én
(szerda, csütörtök) 8.00-13.00-ig
a csengelei Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25.
– az óvodával szemben lévő teremben), ahol ingyenes
használt ruha osztást szervez a csengelei
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Aki adományt szeretne felajánlani az a ruhákat leadhatja
2019. április 24-én 15.00-16.30-ig
a csengelei Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25.
– az óvodával szemben lévő teremben)
A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi
Szent István Karitász jóvoltából kerül sor.

A Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00,
Szombat: 8.00-11.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
- igény szerint egészségpénztárakkal szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.
Karakásné Csurgó Ilona
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